
Ed. 169. Frumvarp

til laga um breyt. á lögum nr. 42, 14. júni 1929, um rekstur verksmiðju til 
bræðslu síldar.

F rá sjávarútvegsnefiul.

1. gr.
Síðari málsgr. 3. gr. laga nr. 42 1929 orðist þannig:
Nú verður meira fram hoð af síld til bræðslu en sýnilegt er, að verksmiðj- 

an geti unnið úr, og getur þá stjórn verksm iðjunnar ákveðið, hve mikið verði 
tekið til vinnslu af hverjum framleiðanda, enda sé framleiðanda tilkynnt það, 
svo fljótt sem verða má, ef ekki er liægt að taka þá síld til vinnslu, sem liann 
óskar að fá lagða inn í verksmiðjuna.



2. gr.
7. gr. lagauna orðist svo:
Atvinnum álaráðherra skipar þrjá  menn i stjórn  verksm iðjunnar til 

þriggja ára í senn. Gengur einn ú r stjórninni árlega, í fyrsta og annað skipti eftir 
lilutkesti, síðan eftir kjöraldri. Ráðlierra setur stjórninni erindisbréf og ákveður 
laun liennar.

Stjórn verksm iðjunnar kýs sér form ann ú r sínum flokki, ræður fram - 
kvæmdarstjóra til eins árs í senn, ákveður starfssvið lians og laun. Hún hefir á 
liendi sölu afurða verksm iðjunnar með ráði framkvæm darstjóra.

3. gr.
A tvinnum álaráðherra sk ipar tvo endurskoðendur til eins árs i senn og 

ákveður þóknun fy rir störf þeirra.

Á s t æ ð u r .

I lögum nr. 42, 14. júní 1929, um verksmiðju til bræðslu síldar, er svo 
fyrir mælt, að Síldareinkasala íslands skuli skipa einn m ann i stjórn  verksmiðj- 
unnar. Nú hefir sildareinkasalan verið lögð niður, og verður því að gera aðra 
skipun á um þetta atriði. Meðan rikissjóður ber ábyrgð á rekstri verksmiðjunn- 
ar, virðist vera eðlilegast, að atv innum álaráðherra skipi alla stjórn  hennar, svo 
sem lagt er til i frv. Um leið og þessi breyting er gerð á lögunum, þykir rétt, 
eftir bendingu frá stjórn verksmiðjunnar, að breyta 3. gr. laganna að nokkru. 
Loks er lagt til, að í lögin verði sett ákvæði um endurskoðendur.


